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V noci je všechno možné 

 sloupek

 slovo na úvod

Když cestujete, nemáte moc 
možností zabývat se jinými 
vnějšími činnostmi, a tak pře-
mýšlíte. O všem možném. Tak 
třeba: Čím je vzdálenost lidí 
od sebe menší, tím méně spolu 
komunikují, a čím je větší, tím 
více si toho mohou a chtějí říci! 
Nelze to vztahovat na všechny, 
ale většinově je to fenomén sou-
časnosti. Máme dnes velké mož-
nosti cestovat, kamkoli, kdykoli 
a dokonce si můžeme vybrat i 
dopravní prostředek. Ale je tato 
možnost pro nás přínosem? Mů-
žeme letět letadlem, čas letu je 
několikanásobně kratší než cesta 
autem nebo autobusem. Může-
me využít různých technických 
vymožeností a využít jakékoliv 
„posunovadlo“, abychom se 
lidem přiblížili. Přiblížili se jim 
fyzicky a tedy i svým srdcem. 

Ale nemá tato možnost spíše 
opačný efekt? Není snadnější 
cestování a snadnější přístup 
k lidem spíše vzdalováním se 
od nich? Jakoby se naše srdce a 
srdce ostatních lidí nesetkávala! 
Toto míjení se lidských srdcí je 
ale míjením se lidských životů. 
Jsme spolu, ale jako bychom 
spolu vůbec nebyli. Mluvíme 
spolu, ale jako bychom spolu 
nemluvili. Posloucháme, ale 
jako bychom neslyšeli, co nám 
druzí říkají. Čím to je? „Kde se 
stala chyba, soudruzi?“

Dnes je pro nás Kunštátské 
slavnost sv. Stanislava. Jedenác-
té století, kdy žil, není stoletím 
převratných technických vyná-
lezů a už vůbec ne neomezených 
možností cestovat. Přesto může-
me vidět na životě tohoto světce 
něco důležitého. I tehdy dochá-
zelo k míjení lidských srdcí, viz 
vztah krále Boleslava a sv. Stani-

slava, který skončil tak tragicky. 
Nebyla zde přítomna sympatie 
v našem slova smyslu – tedy za-
líbení v druhém. Nebylo to ani 
ono empatické naslouchání, jak 
bychom si představovali. Přesto 
ale ani jednomu z nich nebylo 
lhostejné, co ten druhý říká, a 
to se odráželo v jejich vztahu, 
který měl svou dynamiku, byť 
s tragickým koncem.

Míjení srdcí je součástí 
našeho lidského života. Není 
to však míjení bez povšimnu-
tí, ale to, které je zapříčiněno 
hlubokou touhou po dialogu 
a hledání. Touhou po vztahu 
a pravdě v životě svém i dru-
hých. Jaké je míjení srdcí lidí 
dnes? Míjení se kvůli neshodě 
a jinému pohledu na svět, 
nebo jen z lhostejnosti? Míjí-
me se? Jak? 

Věřte nevěřte, není to jen o 
vzdálenostech a cestování…

SCHÖNBRUNN VE VÍDNI. Děti z Kunštátu a Sebranic, které se letos chystají k prvnímu 
svatému přijímání, vyrazily s rodiči, sourozenci a otcem Petrem na společný výlet do Rakous-
ka. Více uvnitř listu. FOTO: Jiří Votoček.

Nevím, zda všechno, ale leccos 
jistě ano. Nechci tu rozebírat 
kriminální činy, které se až 
donedávna děly téměř bez vý-
hrady pod rouškou tmy. Člověk 
nemusí být recidivista, aby 
věděl, že v noci je např. možné 
všechno možné sníst či vypít. 
V noci je také možné se dobře 
ztratit atd. Na druhou stranu, 
v noci je možné mnohdy udělat 
více práce než ve dne. Zejména 
takové, ke které je třeba klidu 
a soustředění, jakého ve dne 
zkrátka není. Jen kolik článků 
do Okna vzniklo a vznikne až 
po západu slunce. V noci je 
zkrátka možné najít si čas na to, 
na co si ten čas přes den nena-
jdu. Posezení s přáteli, dobrou 
knihu atd. V dnešní uspěchané 
době přichází i církev s nabíd-
kou noční návštěvy kostelů. 
Kdo má přes den moc práce 
nebo ostychu, může se podívat 
do kostela v noci. Skvělá myš-
lenka a nejedná se vlastně o 
žádnou novinku. I mezi farizeji 
byl jeden člověk, jmenoval se 
Nikodém. Ten v noci přišel za 
Ježíšem. Možná ne proto, že by 
se bál mluvit s ním ve dne, mož-
ná ne proto, že by se styděl. Ale 
možná právě proto, aby měli na 
rozmluvu klid, aby mohli neru-
šeně rozmlouvat. 

Zařaďme si tedy Ježíše „do 
přátel“ a dejme mu možnost 
v klidu k nám promluvit. Ne-
musíme se bát, co budeme říkat. 
Nejlépe uděláme, budeme-li 
úplně ticho a necháme to na 
Něm. A nemusíme čekat až na 
Nikodémovu noc, příležitost 
máme v našem kostele mini-
málně dvakrát týdně.       

-ml-

P. PETR KOŠULIČ



Dne 6. června bude na Pet-
rově, nedaleko katedrály sv. 
Petra a Pavla (a také několik 
desítek metrů od kříže vzty-
čeného zde na památku his-
torické návštěvy Svatého otce 
Benedikta XVI. v Brně v roce 
2009) odhaleno nové sousoší 
sv. Cyrila a Metoděje, kterým 
se chce brněnská diecéze 
připojit k jubilejním oslavám 
1150. výročí jejich příchodu 
na Velkou Moravu. Slavnost-
ní akt začne v deset hodin 
dopoledne projevy biskupa 
Vojtěcha Cikrle, hejtmana Mi-
chala Haška a primátora Ro-
mana Onderky. Po nich bude 
následovat odhalení sousouší 
rukama jeho autorů Vladimíra 
Matouška a Radima Horáka a 
na závěr biskup Vojtěch nové 
dílo požehná. 

Realizaci sousoší lze pod-
pořit příspěvkem na bankovní 
účet 55 77 77 22 / 0800

-BB-

Dny, které byly v naší farnos-
ti v minulých letech spojeny 
s žehnáním kol, byly povět-
šinou provázeny chladným 
a deštivým počasím. Letos 
jsme dostali velký dárek, je-
likož neděle 21. dubna 2013 
byla od rána plná sluníčka a 
rtuť teploměru strmě stoupa-
la. A tak se nemůžeme divit, 
že se na farní dvůr začali 
sjíždět kolisti všech věko-
vých kategorií ve velkém 
počtu. Přesné číslo nemáme, 
ale víme, že tolik co letos nás 
ještě nikdy nejelo.

Nejdříve jsme slavili mši 
svatou, kterou svým zpěvem 
obohatila letovská schola. 

Pak šel průvod ministrantů 
s panem farářem na dvůr, kde 
proběhlo žehnání kol i cyklis-
tů. Jelikož je pan farář v úko-
nech svěcení velice pečlivý, 
můžeme si být jisti, že káplo 
opravdu na každé kolo i jezd-
ce. Potom už stačilo nasadit 
helmy, opřít se do pedálů a 
vyrazit na společnou projížď-
ku. A protože změna je život, 
vyrazili jsme letos v opačném 
směru naší oblíbené trasy, to 
znamená Rudka – Sulíkov 
Sychotín – Kunštát. Cesta je 
protkána mnoha zastávkami, 
ať z důvodu nutného občer-
stvení nebo nutného odpočin-
ku, jelikož většina z nás sedí 

po zimě na kole poprvé. 
Překvapení si pro nás letos 

připravili sychotští farníci, 
kteří vzorně nachystali po-
slední občerstvovací stanici 
„Na prádle“. Čekalo na nás 
ohniště, párky, limonády, pivo 
i vzorky sychotské slivovice.  
Společně jsme si odpočali a 
popovídali. Jelikož se nám 
projížďka moc líbila, dohodli 
jsme nezávazně termín další-
ho společného cyklistického 
výletu, a to na rozhlednu do 
Kozárova. 

Děkujeme za připravené 
občerstvení a za krásné poča-
sí a už se těšíme na příští rok. 

Helena Videmanová

Letošní žehnání kol přilákalo rekordní počet cyklistů
Srdečně zveme na cyklo-
výlet na rozhlednu do Ko-
zárova, který se uskuteční 
v neděli 12. května. Sraz 
účastníků je ve 14 hodin u 
tasovského křížku. K vý-
chozímu bodu můžete dojet 
i autem. Pak už cesta není 
náročná a vede mimo frek-
ventované silnice.  

-hv-

Na kole do Kozárova

Předpokládám, že každý do-
spělý křesťan se umí na neděl-
ní mešní evangelium už doma 
trochu připravit sám – stačí 
přečíst si příslušnou stránku 
Katolického týdeníku nebo 
otevřít na internetu stránky 
www.vira.cz. Předškolní děti 
takové možností nemají – KT 
neodebírají, internet obvykle 
neprohlížejí kvůli jednomu 
drobnému detailu – neumí 
číst. A právě pro takové malé 
křesťánky vytvářejí Jana a 
Jakub Kupkovi svůj časopis 
„Malý oslík“. Jsou to dvě 
strany papíru A4, na první je 

rozkreslený ve čtyřech jedno-
duchých obrázcích k vybarve-
ní obsah nedělního evangelia, 
na druhém listu jsou různé 
doplňovačky, hledačky a luš-
těnky, některé i pro děti, co už 
umí číst, průvodcem oběma 
stránkami je postavička oslí-
ka. Na první stránce můžeme 
s pomocí nakreslených ob-
rázků dětem vysvětlit, o čem 
evangelium mluví a díky pas-
telkám celý obrázek vymalo-
vat. Na vyplnění druhé strán-
ky s úkoly stačí buď tužka 
nebo také pastelky. Obrázky 
připnuté na tvrdé desce se dají 

vzít i s pastelkami v neděli do 
kostela a nechat děti, aby je 
během kázání vybarvily. 

Od neděle 5. května na-
jdete „Malého oslíka“ v na-
šem kostele, buď u hlavního 
vchodu nebo na stolečku 
v obou kaplích. Můžete si 
jej vzít a prohlédnout si ho, 
odnést domů. Na koho by 
se nedostalo nebo už je teď 
zvědavý, nechť na internetu 
vyhledá www.malyoslik.cz a 
stránky si může vytisknout 
sám. Bývají hotové ve středu 
nebo ve čtvrtek. 

-ik-

Miničasopis přiblíží dětem nedělní evangelium 

Petrov ozdobí 
Cyril a Metoděj

Kolpingova rodina Kunštát 
a farnost Kunštát pořádají 
poutní zájezd do rakouského 
Mariazell v sobotu 18. květ-
na. Odjezd autobusu je v pět 
hodin ráno od kostela, cena 
činí pět set korun.

Program pouti: Po příjez-
du účast na mši sv. v mari-
ánské bazilice, křížová cesta 
na Kalvárii, prohlídka města, 
oběd z vlastních zásob. Na 
zpáteční cestě zastávka a 
prohlídka benediktinského 
kláštera v Melku. Zájemci 
se mohou zapsat do sezna-
mu v kostele na stolku za 
lavicemi.

-ah-

Pouť do Mariazell

CÍL VÝLETU BYL NA PRÁDLE. Příležitost ke společné projížďce na kole a následnému 
opékání buřtů v Sychotíně využily hlavně rodiny s dětmi. FOTO: Jiří Suchomel.



 sebráno v Sebranicích  anketa
Po návratu z výletu do Víd-
ně jsme se několika dětí, 
které zanedlouho půjdou 
poprvé ke svatému přijímá-
ní, zeptali:

Co se Ti při prohlídce Víd-
ně nejvíce líbilo a jakou 
atrakci jsi vyzkoušel(a) v 
Prateru?

Lukáš Votoček:
Nejvíce se mi ve Vídni líbil 
dóm sv. Štěpána, zaujaly mě 
malby a dvě vysoké věže. 
V zábavním parku jsem byl 
na ruském kole. Také jsem 
byl na vodním tobogánu, 
kde nás výtah vyvezl na vy-
sokou věž a jeli jsme v kula-
tém člunu z prudkého sjezdu 
dolů. Museli jsme se pevně 
držet, abychom nespadli do 
vody.

Simona Bednářová:
Na výlet do Vídně jsem se 
dlouho těšila a moc se mi lí-
bil. Nejvíce určitě Prater, ale 
taky krásný zámek Schön-
brunn a jeho zahrady. Doma 
jsme se hned domluvili, že 
tam pojedeme na rodinný 
celodenní výlet a spojíme 
to s návštěvou zoologické 
zahrady. V Prateru jsem 
napřed byla na vyhlídkovém 
vídeňském kole a potom na 
vodním tobogánu, horské 
dráze a v zimní a podmoř-
ské jeskyni. Nejlepší byl ten 
tobogán.

Eliška Sedláková:
Na výletě ve Vídni se mi 
nejvíce líbil zámek Schön-
brunn. Pak jsme šli do 
Prateru a tam se mi moc 
líbila vodní dráha a lední 
svět, obojí jsem vyzkoušela 
s Pavlínkou. A nakonec jsme 
si koupili langoše. 

Vít Olšan:
Nejvíce se mi líbil Prater, 
co jiného. Byl jsem tam na 
vídeňském kole, pak na 117 
metrů vysokém řetízkáči 
– to byl asi největší zážitek 
– a na horské dráze, kde se 
jezdí vleže.

Poslední dubnovou sobotu, 
po sedmé hodině ranní, vyra-
zila výprava dětí z kunštátské 
a sebranické farnosti směr 
Vídeň. Doprovázeli je rodiče 
či sourozenci a samozřejmě 
pan farář, který jim toto 
společné putování připravil 
v rámci finišující přípravy na 
první svaté přijímání. Cesta 
probíhala klidně, po desáté 
hodině jsme dojeli do Víd-
ně. Původně předpovídané 
chladnější počasí nabralo 
jiný charakter a v hlavním 
městě Rakouska bylo poměr-
ně horko. První zastávka byla 
v centru města a navštívili 
jsme katedrálu sv. Štěpána a 
prošli hlavní vídeňskou třídu 
(se zastávkou na zmrzlinu; 
domluva s obsluhou byla 
bez problému, protože paní 
za pultem slušně ovládala 

češtinu). Okolo honosných 
budov parlamentu a radnice 
jsme prošli před nástupem 
do autobusu a přesunem do 
Schönbrunu. 

Zámek a jeho okolí jsou 
pečlivě upraveny, stromořa-
dí v parku je zastřihováno 
do pravidelných struktur a 
po celkovém zhlédnutí šlo 
jen souhlasit se skutečností, 
že zámek slouží především 
k reprezentativním účelům. 
Na zámeckých schodech 
jsme pořídili společnou fo-
tografii, v parku poobědvali 
z vlastních zásob a každý 
měl možnost si projít přileh-
lý areál.

Následoval další přesun, 
tentokrát do největšího 
zábavního parku ve střední 
Evropě – Prateru. Před 
vstupem do areálu plného 

atrakcí jsme většinou zá-
soby euroměny dokázali 
udržet v peněženkách, což 
se ale velmi rychle změnilo 
a z našeho pohledu jsme 
výrazně prorůstově podpořili 
evropskou ekonomiku. Za 
necelé dvě hodiny se naše 
eura proměnila na zážitky 
v podobě výhledů z ruských 
kol nebo sjezdů po vodních 
či horských dráhách. 

Po šesté hodině večerní 
jsme vyrazili na zpáteční 
cestu k domovu, kam jsme 
v pořádku dorazili kolem de-
sáté hodiny večerní. Potichu 
či nahlas jsme cítili potřebu 
vyjádření trojího poděková-
ní: Za Boží ochranu na ces-
tách, otci Petrovi za přípravu 
a pozvání a panu řidiči za 
dobrou a bezpečnou jízdu.

Jiří Votoček

Společný výlet do Vídně vyvrcholil na kolotočích

Farní společenství v zastou-
pení sedmadvaceti poutníků  
dne 12. dubna uskutečnilo ná-
vštěvu bývalého kunštátského 
faráře P. Víta Fatěny v jeho 
novém působišti ve farnosti 
Bobrová nedaleko Nového 
Města na Moravě. Před sa-
motnou návštěvou jsme se 
zastavili v obci Slavkovice, 
kde v poutním kostele Božího 
milosrdenství a Sv. Faustyny 
jsme byli přítomni mše svaté 

za poutníky. Poté jsme se roz-
jeli do Bobrové, kde nás s vel-
kou radostí přivítal. P. Vít. 

V průběhu večera jsme mu 
popřáli k jeho narozeninám 
a společně zavzpomínali na 
jeho působení v Kunštátě, 
Sebranicích a také ve Svi-
távce. Při rozmluvě jsme 
probrali jeho a náš život od 
jeho odchodu z naší farnosti. 
Při dobrém pohoštění a v přá-
telském prostředí večer k naší 

lítosti utekl velice rychle. Při 
nastávající noci se nám lou-
čilo těžce. P. Vít nechal po-
zdravovat všechny farníky a 
zejména mládež. Protože jsme 
nestihli probrat všechno pro 
nás potřebné a zajímavé, po-
zvali jsme na oplátku P. Vita 
do Kunštátu. Pozvání s rados-
tí přijal. Cesta zpět proběhla 
v dobré náladě, a domů jsme 
dojeli v pořádku. 

Ludmila Ježková 

Farníci navštívili P. Víta Fatěnu a pozvali jej do Kunštátu

GRATULACE. 
P. Fatěna, kte-
rý byl kunštát-
ským farářem 
v letech 1997 
– 2002 a poté 
deset roků fa-
rářem v Ivan-
čicích,  osla-
vil v dubnu 
tř iačtyřicáté 
narozeniny. 

B ě h e m 
návštěvy na 
jeho nynějším 
působišti byl 
čas i na osobní 
gratulace a po-
vídání.

-red-
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 co nás čeká
DĚKANÁTNÍ POUŤ 

NA VELEHRAD

středa 8. května
Program:

dopoledne: návštěva cister-
ciácké a cyrilometodějské 

naučné stezky, archeoskanzen 
odpoledne: prohlídka bazili-

ky, mše svatá  

Rokole 2026 – tradice, která začala před třinácti lety
Balím si batoh. Zítra jedeme 
na už tradiční akci, víkend 
rodin kunštátský farnosti. 
Prostě takový výjezdní za-
sedání spolča manželů, ale 
jedou i děcka. Mám tam pro 
ně se ségrou (a s dalšíma) 
program, aby měli naši a 
ostatní manželský dvojice 
taky čas pro sebe. Nedávno 
mi doma vyprávěli, jak se 
jelo úplně poprvý. Měla 
jsem tehdy jeden rok, takže 
si to fakt nemůžu pamatovat. 
Bylo to v dubnu 2013, no 
prostě pravěk. Ale podělim 
se s váma:

V pátek večer byl sraz v 
Poutním domě v Rokoli. Při-
jelo osm rodin plus pan farář. 
Někteří cestou trochu zaku-
frovali, ale my prej nee. Zná-
te tu Rokoli? Tam je vám to 
zvláštní - zázračná studánka, 
kaplička nad tím pramenem, 
jsou zaznamenaný nějaký 
uzdravení a tak. Prostě, člo-
věku se tam uleví na těle i na 
duši (říkaj naši). Mně se tam 
taky líbí - tyhle místa maj 
prostě něco do sebe. No, a to 
místo maj na starost Sestry 
Mariiny schönstattskýho 
hnutí. O kousek výš na kopci 
maj svou kapličku Betlém 

(která je totálně stejná jako 
ta původní kaplička v Schön-
stattě) a svůj dům.

Začalo se ještě večer spo-
lečnou mší svatou. Menší a 
unavenější (já sem byla v 
obou kategoriích) už šli ale 
spat. Větší a čilejší to pak 
táhli dál. 

V sobotu se skoro všichni 
setkali na ranní modlitbě a 
pak se šlo do té kapličky Bet-
lém na kopci na mši. Vlezli 
jsme se tam prej tak akorát, 
i s jedním kočárkem. Po mši 
byla snídaně a pak si hlídací 
mládež převzala děcka a 
dospělí měli svůj program 
- přemýšleli nad obsahem 
manželskýho slibu a zkusili 
si ho taky napsat, jestli si to 
ještě pamatujou - někteří se 
u toho prej i trochu zapotili, 
ale nějak to dali. Měli pak 
přemejšlet i nad dobrejma a 
špatnejma vlastnostma svýho 
partnera a pak už byl oběd.

Odpoledne se šlo na pro-
cházku - jenom kousek do 
sousedního Slavoňova. Tam 
maj parádní dřevěnej koste-
lík ze 16. století a jejich pan 
farář o něm i pěkně vyprávěl. 
Po večeři se mohlo jít zase 
do kapličky na tichou adora-

ci (já už jsem teda byla zase 
grogy).

Večer bylo posezení a zá-
bava a městečko Palermo.

V neděli byla mše u ses-
ter v kapli v jejich domě. Je 
moderní, plná symboliky a 
lidí tam bylo taky plno. Do-
poledne děcka sáňkovaly a 
hledaly poklad a dospělí měli 
takovou oddychovku - vybí-
rali si obrázky z kalendáře, 
který nějak představujou je-
jich manželství (a kněžství, v 
případě pana faráře) a měli o 
tom něco říct. Hezký krajiny, 
Havaj, západy slunce a tak. 
Naši si jednu tu fotku přivez-
li - je na ní postarší chlápek v 
tesilovejch kalhotech, kterej 
provozuje jakejsi švýcarskej 
národní sport. Vypadá u toho 
dost out, ale je do toho děsně 
zažranej.

No, a pak si všichni řek-
li, že hlavně díky Líkařům 
se ten celej víkend podařil, 
všechny to děsně bavilo a 
bylo tak akorát toho nad-
přirozenýho a přirozenýho, 
odpočinuli si, načerpali síly 
a byli rádi spolu.

Tak vod tý doby se prostě 
jezdí.

Vaše Ester Davidová

ROKOLE 2013. „Dokonce se podařilo najít i starou fotku. To byli všichni mladí, co?“

SLAVNOST 
NANEBEVSTOUPENÍ 

PÁNĚ
čtvrtek 9. května

mše sv. v 7:00 ve farním kostele 

POUŤ DO MARIAZELL
sobota 18. května

odjezd v 5:00 od kostela
Program uvnitř listu

SLAVNOST 
SESLÁNÍ DUCHA SV.

POUŤ NA LIPCE
neděle 19. května
mše sv. v 11:00. 

Od 10. do 18. května
novéna k Duchu Svatému

NOC KOSTELŮ
pátek 24. května

Program na plakátech nebo 
na www.nockostelu.cz

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
DĚTÍ V KUNŠTÁTĚ

neděle 26. května
mše sv. v 11:00  

NIKODÉMOVA NOC 
středa 29. května

kostel otevřen 19:00 – 22:00

SLAVNOST TĚLA 
A KRVE PÁNĚ

čtvrtek 30. května
mše sv. v 7:00  

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
DĚTÍ V SEBRANICÍCH

neděle 2. června
mše sv. v 9:30

FARNÍ DEN
neděle 9. června 

v Kunštátě
neděle 16. června 

v Sebranicích


